
 

 

 
UCHWAŁA Nr 70/2014  

Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

podjęta w dniu 
 23 września 2014 r. 

 
w sprawie 

zasad ustalania obowiązków dydaktycznych oraz  
zajęć nieregularnych  

 
W związku z Uchwałą Nr 85/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r., 

biorąc pod uwagę specyfikę realizowanych na wydziale programów kształcenia, Rada Wydziału 

Fizyki i Astronomii uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Pracownie specjalistyczne oraz pracownie magisterskie ujęte w programach studiów są zajęciami 

regularnymi. 

2. Do wymiaru zajęć dydaktycznych powierzonych nauczycielowi akademickiemu zalicza się:  

a) z tytułu prowadzenia pracowni specjalistycznej 10 godzin/semestr za jednego studenta, nie więcej 

jednak niŜ 20 godzin w semestrze. 

b) z tytułu prowadzenia pracowni magisterskiej 7,5 godziny/semestr za jednego studenta, nie więcej 

jednak niŜ 15 godzin w semestrze. 

 

§ 2 

1. Promotorstwo pracy dyplomowej oraz pełnienie funkcji opiekuna pracy dyplomowej, o której 

mowa w § 43 ust. 2 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, zalicza się do zajęć 

nieregularnych. 

2. Z tytułu powierzenia zadań, o których mowa w ust. 1, do obciąŜeń dydaktycznych nauczyciela 

akademickiego zalicza się: 

a) 5 godzin/semestr, nie więcej jednak niŜ 70 godzin/rok, z tytułu promotorstwa pracy dyplomowej, 

b) 5 godzin/rok, nie więcej jednak niŜ 20 godzin/rok, z tytułu pełnienia funkcji opiekuna pracy 

dyplomowej, o której mowa w § 43 ust. 2 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

3. O powołaniu opiekuna pracy dyplomowej, o którym mowa w ust. 1 decyduje z-ca dyrektora 

instytutu ds. dydaktycznych w porozumieniu z promotorem pracy.  

4. Zaleca się, aby funkcję opiekuna pracy dyplomowej, o której mowa w ust. 1, sprawował, w 

przypadku studiów II stopnia, nauczyciel akademicki prowadzący pracownię magisterską, w 

przypadku zaś studiów I stopnia promotor pracy dyplomowej. 

 

§ 3 



1. Opieka naukowa nad doktorantem sprawowana przez opiekuna naukowego lub promotora, a 

takŜe opieka nad doktorantem z tytułu promotorstwa pomocniczego, sprawowane w ramach 

studiów doktoranckich, mają charakter zajęć nieregularnych. 

2. Z tytułu pełnienia funkcji opiekuna naukowego lub promotora do obciąŜeń dydaktycznych 

nauczyciela akademickiego zalicza się 10 godzin/semestr za kaŜdego doktoranta, nie więcej 

jednak niŜ 30 godzin/semestr. 

3. Z tytułu pełnienia funkcji promotora pomocniczego do obciąŜeń dydaktycznych nauczyciela 

akademickiego zalicza się 5 godzin/semestr za kaŜdego doktoranta, nie więcej jednak niŜ 15 

godzin/semestr. 

 

§ 4 

1. Opieka nad studentem odbywającym kształcenie według indywidualnego toku studiów, opieka nad 

praktykantem spoza wydziału oraz zajęcia dla uczniów szkół, o których mowa w § 6 ust 3 

przytoczonej uchwały Senatu naleŜą do zajęć nieregularnych. 

2. Z tytułu opieki nad studentem odbywającym kształcenie według indywidualnego toku studiów do 

obciąŜeń dydaktycznych nauczyciela akademickiego zalicza się 5 godzin/semestr za kaŜdego 

studenta, nie więcej jednak niŜ 15 godzin/semestr. 

3. Z tytułu opieki nad praktykantem spoza wydziału do obciąŜeń dydaktycznych nauczyciela 

akademickiego zalicza się 10 godzin/osobę, nie więcej jednak niŜ 20 godzin/rok. 

4. Do obciąŜeń dydaktycznych nauczyciela akademickiego zalicza się zajęcia prowadzone dla uczniów 

szkół, o których mowa w ust. 1, nie więcej jednak niŜ 70 godzin/rok. 

 


